UITNODIGING & OPROEP
Lustrumviering NVKKMS 23 en 24 september 2011 in Gorinchem
Kleding zonder enige versiering is er amper. Door de eeuwen heen, in de westerse en niet‐westerse
culturen, heeft men kleding altijd net iets extra’s willen geven: sierende toevoegingen die kunnen
bestaan uit gebruik van gepatroneerde stof, vouwen, stroken, gaten of een speciale techniek,
bijzondere materialen, vormen en motieven. Door die versieringen proberen we onszelf en de ander
te veroveren! Het woord ‘veroveren’ is daarbij een synoniem van ‘versieren’ geworden.
Tijdens het 10‐jarig bestaan van de NVKKMS zullen de schijnwerpers zijn gericht op allerlei facetten
van het feestelijk versieren van kostuums.

Het is bijna zover…

Aangezien de workshops zijn volgeboekt willen we u van harte uitnodigen voor het
lustrumprogramma in Schouwburg De Nieuwe Doelen en de nevenactiviteiten. Kom in uw mooist
versierde kleding of dracht! Laat je versieren, versier jezelf en verover zo de ander…
De workshop deelnemers die zich tijdig hebben opgegeven, hebben inmiddels bericht van ons
gekregen waar ze zijn geplaatst.
Voor het bijwonen van de rest van het programma met lezingen, show, de informele foyer,de
stadswandelingen en de klavecimbelbouwer Boudewijn Verhoef, wordt u verzocht zich schriftelijk op
te geven via de inschrijvingsbon. Na inschrijving en betaling kunt u rekenen op een heerlijk welkom
met een kopje koffie of thee, een voortreffelijke lunch en een afsluitend drankje. Zowel voor de
stadswandeling als het bezoek aan het atelier zijn geen extra kosten aan verbonden. Het volledige
programma treft u aan in de bijlage van het Bulletin van mei 2011. In het kort willen we u nog
attenderen op de volgende activiteiten dan wel mogelijkheden waarvan u kunt profiteren.

Programma
Vrijdag 23 september
09.30 ‐10.30 Aankomst in de schouwburg
10.30‐ 10.50 Officiële opening
11.00‐12.25 en 14.00‐15.25
11.00‐11.25 en 14.00‐14.25

11.30‐11.55 en 14.30‐14.55

12.00‐12.25 en 15.00‐15.25

Schouwburg‐ Zaal: lezingen:
Sara van Dijk, kunsthistorisch docente:
Schoonheid siert de deugd. Sieraden in Italiaanse
renaissanceportretten
Bianca M. du Mortier, conservator Rijksmuseum Amsterdam:
Over borduyrsters, stopsters en borduerwerckers, Borduurwerk in de
17e‐eeuwse Nederlanden
Trudie Rosa de Carvalho, conservator Museum Paleis Het Loo,
Apeldoorn: Mooie sier aan het hof. Over kleding, kopzorg en
etiquette”.

11.00‐ 12.25 en 14.00‐15.25 Schouwburg Foyer: uitwisselen van kennis en kunde

11.00 en 14.00 Bezoek atelier klavecimbelbouwer Boudewijn Verhoef (max. 12 pers.)
11.00 en 14.00 Stadswandeling onder begeleiding van een gids
12.30‐13.45 Schouwburg Foyer en Café: lunch
15.45‐ 17.00 Schouwburg Foyer en Café: afsluiting met koffie/thee
20.00 Schouwburg: Carool Popelier: ‘Het Labyrint en de draad van Ariadne’

Zaterdag 24 september
09.30 ‐10.30 Aankomst in de schouwburg
10.30‐ 10.50 Opening
11.00‐12.25 uur Schouwburg Zaal: lezingen:
11.00‐ 11.25 Gieneke Arnolli, conservator Fries Museum Leeuwarden:
Tot in de puntjes verzorgd, het versierde hemdsboord
11.30‐ 11.55 Linda Hanssen, conservator Wereldmuseum Rotterdam:
Wereldse decoraties in Textiel
12.00‐ 12.25 Ien Rappoldt, gespecialiseerd in Chinese textieltechnieken:
De kunst van het versieren. De eigen identiteit in Chinese kleding die
toont wie je bent en wat je kunt
11.00‐ 12.25 Schouwburg Foyer: uitwisselen van kennis en kunde
11.00 Bezoek atelier klavecimbelbouwer Boudewijn Verhoef (max.12 pers.)
12.30‐13.45 Schouwburg Foyer en Café: lunch
14.00 uur Schouwburg Zaal: show
16.00 uur afsluiting/borrel

Doe mee aan de foyer‐activiteiten
“laat je versieren”
Op deze twee dagen in Gorinchem willen we zoveel mogelijk leden met elkaar
in contact brengen en hun passies laten delen.
Het gaat om versieren van kleding in de breedste zin van het woord. Welke
stukken hebt u in uw collectie die versieringen hebben?
geborduurd
gevlochten
geknoopt
gehaakt
gebreid
gevouwen
geklost
geappliqueerd……..

Wilt u ze op een kleinschalige, informele manier in de foyer tonen, eventueel
via foto’s? Wilt u er iets over vertellen in kleine groepjes?
Neem het mee.
Om de logistieke kant van het lustrum goed te laten verlopen is het verstandig
dat u het ons nog even laat weten…
secnvkkms@gmail.com of a.egas@openluchtmuseum.nl

Theater
Op vrijdagavond presenteert voordrachtskunstenaar Carool Popelier ‘Het Labyrint en de draad van
Ariadne’. Labyrinten zijn geheimzinnig: ze roepen een sfeer op van mysterie en ondoordringbaarheid.
Behalve angst wordt ook nieuwsgierigheid opgewekt. De Griekse mythen beschrijven het labyrint van
Knossos op het eiland Kreta, waarin een afschuwelijk monster is opgesloten, de Minotauros: half
mens, half stier. Als voedsel wilde hij zeven jongens en zeven maagden…. U wordt meegenomen
door dat labyrint, met de hulp van de held Theseus en de prinses Ariadne (draad van Ariadne) op een
fantasievolle tocht over kronkelwegen, steeds dichter bij het monster: een weggedrongen
nachtmerrie of een bevrijding? Op zijn unieke wijze weet Carool Popelier een oud verhaal tot een
verhaal van deze tijd te maken. Met bezieling en grote kennis van mythen en eeuwenoude verhalen
vertelt hij over de grote wereld, met daarin die kleine mens. Meer info: www.verhaalapart.nl.
NB.: Voor dit avondprogramma dient u zich rechtstreeks aan te melden en te reserveren bij de kassa
van de schouwburg de Nieuwe Doelen, onder vermelding van het lidmaatschap NVKKMS. Het staat in
het programmaboek van de schouwburg (uitgave mei), de toegang bedraagt € 7,50.
kassa@denieuwedoelen.nl , tel 0183 ‐ 69 22 22. (tot 22 augustus gesloten vanwege de vakantie)

Hotels en camping
In verband met prijsafspraken dient men bij de
hotelreservering te vermelden lid te zijn van de
NVKKMS.
Hotel Gorinchem: Tweepersoonskamer, inclusief
ontbijt, € 65,00. Driepersoonskamer, inclusief ontbijt
€ 90,00. Diner, driegangenmenu, € 18,50
Hotel De Schildkamp in Asperen:
Tweepersoonskamer, inclusief ontbijt, € 95,00. De
gasten hebben vrij gebruik van het fitnesscentrum,
sauna, stoombad en zwembad.
AC Hotel Meerkerk: Tweepersoonskamer exclusief
ontbijt, € 59,00
Kampeerterrein “Het Lingebos” Rust en Ruimte,
Haarweg 6, 4214 KL Vuren, telefoon 0183 630631,
info@lingebos.nl
Schouwburg De Nieuwe Doelen

Restaurants in Gorinchem
Restaurant Zilt en Zoet, Arkelstraat 61, 4201 KB, tel. 0183
664707
Restaurant Merwezicht, Eind 19, 4201 CP, tel. 0183
689747
Restaurant‐Eetcafé De Hoofdwacht, Grote Markt 6, 4201
EA, tel.0183 638880
Grieks Restaurant Mykonos, Langendijk 79, 4201 CG, tel.
0183 631007
Italiaans Restaurant Misto, Molenstraat 26, 4201 CX, tel.
0183 632977
Pizzeria Galileo, Hoogstraat 25, 4201CA, tel. 0183 636793
Wok Restaurant, Nieuwstad 1, 4201 GN, tel. 0183 664300
Hotel Restaurant Gorinchem, van Hogendorpweg 8‐10,
4204 XW, tel. 0183 622400

Haarstraat 64

Grote Markt 17

Gorcums Museum

4201 JD Gorinchem

4201 EB Gorinchem

0183 ‐ 69 22 22

0183‐632821

Parkeren in Gorinchem
Parkeergarages: Kazerneplein garage, Pompstraat 27, 4201 HB Gorinchem.
Kweeklust garage, Kweeklust 1, 4201 LC Gorinchem.
Tarief: van 9.00 uur tot 17.00 uur € 1, ‐ per uur, daarna gratis
Lang parkeren: Buiten de Waterpoort 3, 4201 CS Gorinchem.
Paardenwater 23, 4201 KM Gorinchem.
Tarief: van 8.00 uur tot 22.00 uur € 3, ‐ per dagdeel
Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem, voor en achter ( de slagboom blijft open) het stadhuis
kunt u op zaterdag gratis parkeren.
Op vrijdag kunt u hier kort parkeren, max. 4 uur. Tarief: € 1, ‐ per uur.
Op 23 en 24 september is er een botenbeurs in Gorinchem dit kan parkeerproblemen geven
als u na 10.00 uur arriveert.
De interliner uit Utrecht en Breda stopt voor het station.
Vanaf het station loopt u rechtsaf richting het stadhuis, hier gaat u linksaf, over twee
bruggen de stad in. U loopt rechtdoor de Westwagenstraat in. Aan het eind van deze straat,
bij opticien, gaat u linksaf de Haarstraat in. Na 200 meter ziet u rechts de schouwburg.
Wilt u overnachten in Gorinchem van 23 op 24 september, dan heeft Hotel Gorinchem nog
10 kamers beschikbaar. Uw bagage kan, op 23 september, in de schouwburg opgehaald
worden.
Hotel Gorinchem, van Hogendorpweg 8‐10, 4204 XW Gorinchem. Tel: 0183 622400.
Kosten voor deelname
Leden: € 15,‐ per dag, voor 2 dagen € 27.50
1 introducé per lid: € 17.50 per dag, voor 2 dagen € 32.50
Niet leden: € 35,‐ per dag. N.B. Indien u zich tevens aanmeldt als lid (€ 36 per kalenderjaar ; € 26
jeugdlid), betaalt u de lidprijs voor deelname aan de dag.
Aanmeldingsformulier voor 12 september (schriftelijk) sturen naar Sytske Stratenus, Bremweg 2A,
3956 NL Leersum 0343‐452461

NB. Indien u zich reeds schriftelijk bij Sytske Stratenus hebt op gegeven , hoeft u zich niet
nogmaals op te geven.
Het bedrag van de dag(en) voor 12 september overmaken naar girorekening 44.44.542 t.n.v. Ned
Ver Kostuum Kant Mode en Streekdracht, te Voorschoten. De giro accepteert geen afkortingen dan

voornoemde. Als het inschrijfgeld niet voor 12 september binnen is, verzoeken we u aan de zaal te
betalen. Om administratieve redenen zijn wij in dat geval genoodzaakt € 2,50 extra te berekenen.
NB.: de betaling alleen geldt niet als opgave voor het lustrum; u dient zich tevens schriftelijk aan te
melden.
Bezoekers die zonder voorafgaande aanmelding en betaling naar het lustrum komen, zijn het gehele
entreebedrag per dag + administratiekosten verschuldigd, zonder de garantie van een lunch.
Indien u moet afzeggen kunt u dit doen tot 12 september. Na die datum verplicht opgave tot betalen.
NB.: U wordt dringend verzocht bij de betaling de correcte naam te vermelden, identiek aan de naam
op het aanmeldingsformulier.
Het is ook mogelijk op zaterdagmiddag alleen de show te bezoeken. Hier hoeft u zich niet voor op te
geven. De entreeprijs € 5,‐ moet aan de zaal betaald worden. Het risico is echter: vol=vol.”

Aanmeldingsformulier Lustrumviering NVKKMS 23 en 24 september 2011
Insturen voor 12 september 2011!
Inschrijving Lustrum vrijdag 23 en zaterdag 24 september te Gorinchem
Ik kom

□vrijdag 23

□ zaterdag 24

□ vrijdag 23 en zaterdag 24

□ Ik ben lid
□ Ik ben geen lid
□Ik ben geen lid, maar geef mij bij dezen op als lid en betaal voor de dag als lid
□ Ik neem één introducé mee □vrijdag 23 □ zaterdag 24

□ vrijdag 23 en zaterdag 24

□ Ik neem geen introducé mee (a.u.b. ook invullen)

□ Ik

neem deel aan de stadswandeling op □ vrijdag □ zaterdag

□ mijn intro

neemt deel aan de stadswandeling op □ vrijdag □ zaterdag

□ ik

bezoek de klavecimbelbouwer op □ vrijdag □ zaterdag

□ mijn intro

bezoekt de klavecimbelbouwer op □ vrijdag □ zaterdag

□ mijn intro

bezoek de avondvoorstelling (NB.: na eigen rechtstreekse reservering!)

□ Ik

bezoekt de avondvoorstelling (NB.: na eigen rechtstreekse

reservering!)
Naam_____________________________________________________________
Naam introducee_____________________________________________________________
Adres_____________________________________________________________
Postcode/plaats_____________________________________________________
E‐mail_________________________________ Telefoon____________________
Datum____________________________Handtekening______________________

